279

مكتبة

رشيد الضعيف في رواية «تبليط البحر»
اخلروج الناجح من العفو ّية إلى احلرفة
رواية «تبليط البح���ر» (رياض الريس للكتب
والنش���ر ،بيروت )2011 :ه���ي الرواية األولى
الت���ي يكتبه���ا رش���يد الضعيف مس���تنداً إلى
وقائع تاريخية محددة ،ويستخدم فيها أسماء
معروف���ة على مس���توى النهض���ة العرب ّية ،مثل
اس���م الش���دياق ،الذي مي ّر في الرواية كنموذج
للتح���والت الديني���ة واالنتقال ب�ي�ن الطوائف،
وهو م���ا كان طابع لبنان (والبالد الس���ورية)،
خصوص���ا في النصف الثاني من القرن التاس���ع
عشر.
حس التنوير،
وهي الفترة التي انتعش فيها ّ
م���ن خ�ل�ال االتص���ال بالغ���رب ع���ن طريقني:
اإلرساليات التبشيرية ،التي جسدت حضورها
بإنش���اء اجلامع���ة األمريكية في بي���روت ،التي
توظ���ف كأحد األمكن���ة املركزية ف���ي الرواية،
والهج���رة إلى الغ���رب ذاته ،لطل���ب العلم ،أو
هرب���ا م���ن مجموعة م���ن الظروف الت���ي تغمر
البالد السورية ،وعلى رأسها احلالة االقتصادية
الطائفي ،الذي عمل التنوير أساسا
واالحتراب
ّ

العصري
على محاربته من خالل نش���ر املفهوم
ّ
للمواطنة.
ومع األس���ماء املعروفة والتواريخ الصحيحة
لألح���داث ،مثل اس���م جرجي زي���دان ،يعمد
الكات���ب ،بحرفي���ة عالي���ة ،إل���ى بن���اء رواي���ة
تق���وم معظم أحداثها على ش���خصية أساس���ية
متخيلة ،وإن كان إتقان الس���رد وربط عالقاتها
بالش���خصيات احلقيق ّية ،ي���كاد يوحي بوجود
تاريخ���ي له���ذه الش���خصية ،وهي ش���خصية
ّ
فارس منصور هاش���م ،خصوص���ا وأن الرواية ال
تت���ردد في طرح اس���م فارس منصور الش���دياق
(قبل أن يضيف اس���م أحمد في مقدمة اسمه
بع���د أن أس���لم) ،كردي���ف ،باعتباره ش���قيق
أسعد الش���دياق ،الذي تراه الرواية أول شهيد
حتمل
للحداثة الدينية في س���وريا .كم���ا أنها ّ
الش���خصية الرئيس���ية اس���م عائل���ة معروفة في
جبل لبنان ،الذي هرب منه والده إلى بيروت،
خالل حرب اجلبل التي دارت في ذلك الوقت،
وامتدت إلى دمش���ق أيضا ،وتضيف إلى ذلك
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اس���م صديق آخر ،رافق الش���خصية إلى مصر،
ينسب إلى عائلة درزية معروفة أيضا.
ه���ذه التركيبة تش���كل جزءا م���ن «حرفة»
كتابي���ة بات الكاتب يتقنها بعد ثالث عش���رة
رواية س���ابقة ،نال���ت حظا كبيراً م���ن االحترام
النق���دي ،بس���بب خصوصية أس���لوبها الذي
بحس عال من الس���خرية ف���ي التعامل
يرتب���ط ّ
م���ع الواقع ،وهو ما يعتبره بعض النقاد نوعا من
«الضح���ك على األلم» به���دف حتمله .وهذه
الروايات غالب ًا ما استندت إلى العفوية في سرد
الفن
أحداثه���ا ،مع حفاظه���ا على ما يتطلب���ه ّ
الروائي من ضبط.
ّ
يق���ف هاج���س احلداث���ة وراء ّ
كل تفاصيل
الرواي���ة ،أو ه���و يبرر أحداثه���ا ،حتى ما ميكن
اعتباره غريبا أو شاذا منها .وفي بعض حلظات
الس���رد ،يعود الكاتب ،في فقرات تكاد تكون
معترض���ة ،ليذكر مبا هو عليه احل���ال في الزمن
احلال���ي ،كما يفعل عند ما قال���ه جبران خليل
جب���ران بعد ذلك الزمن ،أو ما خاطب به احمليط
األطلس���ي أحد شعراء العامية ،أو ما غناه وديع
الصاف���ي عن الهجرة بع���د عقود ،ما يوحي بأن
ش���يئا منذ ذلك الزمن لم يتجدد ،ورمبا ليمهد
ملا ستنتهي إليه تلك احلماسة التي رافقت جيل
احلداثة األول ،وهو يخطو إلى العلم (ال املعرفة
فق���ط) بق���وة ،ويتطل���ع إل���ى أن تصب���ح بالده
ش���بيهة مبا أوصلت إليه حداث���ة حققها الغرب

على مس���تويات عدة ،بعضها ميكن أن يكون
صادما مل���ا اعتاد عليه املجتمع ،مثل اس���تبدال
املالب���س التقليدي���ة ،أو جت���اوز بع���ض التقاليد
االجتماعي���ة ،كم���ا ح���دث م���ع وال���د فارس،
ال���ذي ذهب وحي���دا ليخطب زوجت���ه ،وكما
حدث ف���ي زواجه أيضا ،وبعضها اآلخر يكون
مفرحا للعني ،مث���ل البنايات العالية ،واإلضاءة
الساطعة ،والشوارع املمهدة.
واحل���وار النظري ف���ي الرواي���ة ،يأخذ حيزا
الثقافي لدى الشباب الذي
كبيرا من االهتمام
ّ
يتطلع إلى التجديد ،باعتباره نخبة وحس���ب،
حتارب اخلرافة السائدة والعادات غير الصحية،
وغي���ر ذلك مما يفرضه اجلهل .وجاء منوذج هذا
احلوار (الذي ميكن اعتباره خاصاً) في التعامل
مع نظرية داروي���ن ،التي كانت جديدة ومثيرة
الهتمام نفر قليل في ذلك الوقت ،بينما حتظى
بعداء من املجتمع ،ألن هناك من يتهمها بأنها
ض���دّ الدين ،ومع ذلك صارت حلية الش���باب
املتطلع إلى اجلديد ،والذي يعتبر احلماس���ة لها
ج���زءا من إجن���ازه ،أو يرى فيها س���بي ً
ال إلى هذا
اإلجناز.
إال أن الرواي���ة ل���م تق���ف عن���د ذل���ك ،بل
ركزت على «الفعل» العلمي ،الذي ينظر إليه
الشباب كس�ل�اح يساعد في حتديث بالدهم،
خصوص���ا حني تك���ون جدوى الفع���ل العلمي
ملموس���ة ومج ّرب���ة ،كما هو احلال في دراس���ة
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الط���ب التي جل���أ إليها الصديقان فارس هاش���م
ّ
وجرجي زيدان ،بتشجيع من والديهما اللذين
حتمس���ا لذلك ،بس���بب جتارب شخصية مريرة
ّ
ل���كل منهما من
من ناحية ،وبس���بب ما أتيح
احت���كاك باجليل املتنور (باألس���ماء احلقيقية)
من املرس���لني الغربيني ،ومن أبن���اء البلد الذين
أخذوا شيئا من علم الغرب.
ويب���دو أن احلماس���ة النهضوي���ة ف���ي ذلك
الوق���ت كانت قادرة على أن تبرر أي س���لوك،
مهما بلغت غرابته ،لذلك سمحت للرواية بأن
متيل إلى ش���يء من الغرائب ّية التي تصور واقعية
كان���ت بالفع���ل تنتمي إلى ذل���ك الزمن .لكن
األس���لوب الذي اختاره الكاتب للس���رد أحال
عادي إلى ق���درة على إنتاج الدهش���ة،
ما ه���و ّ
لدرجة أن احلديث عن رجل يحلق شاربه يثير
استغراب املتلقي دون وعي ،قبل أن يفطن إلى
عادية ذلك (اآلن) ويضحك .وهذا أس���لوب
كان من الس���هل أن ينطبق عل���ى ما هو غريب
بالفعل ،مثل موضوع س���رقة جث���ث املوتى من
الط���ب ف���ي اجلامعة
ليت���د ّرب عليه���ا ط�ل�اب
ّ
احلديث���ة ،ف���ي دروس التش���ريح الت���ي كان���ت
النهائ���ي من امتح���ان ال يجري
تش���كل اجل���زء
ّ
في اجلامعة ،وإمنا في اآلس���تانة ،ودونه ال ينجح
طالب الطب ،وال يس���مح ل���ه مبزاولة املهنة في
عموم السلطنة.
س���رقة اجلثث التي ّ
وظفه���ا الكاتب بنجاح

كبي���ر ،أضاف���ت إل���ى الرواي���ة تعميق���ا لفكرة
احلداث���ة التي تطرحه���ا ،وأوحت ب���أن ر ّوادها
كان���وا مس���تعدين لب���ذل النف���س ف���ي س���بيل
حتقيقه���ا في وطنهم ،كما أض���اف إليها صبغة
درامية ع ّززت األحداث بعنصر من التش���ويق،
يكاد يك���ون غريبا على القارئ املعاصر ،الذي
ال تشغله احلاجة إلى اجلثث من أجل استكمال
العل���م ،كما كانت تش���غل بي���روت ذات زمن
(وس���وريا ك ّلها) ،ما ح ّوله���ا إلى قضية ينفعل
معه���ا املجتمع من ناحية ،فيعم���ل أفراده على
حماي���ة جثث األقربني ،بحراس���تها مدة تكفي
لتعفنه���ا ف���ي القب���ر ،م���ا يجعلها غي���ر صاحلة
للس���رقة ،بينما يضحي رس���ل احلداثة ،الذين
نذروا عذابهم لنهضة األمة ،بجثث من يع ّزون
عليه���م ،وهو ما فعله ف���ارس بجثة عمته ،التي
اس���تبدلها بتابوت فارغ ،وكم���ا كاد يفعل مع
جث���ة والدته ،لوال أن اس���تمرار إض���راب طلبة
الطب حماها ،في زمن ال تس���تطيع فيه اجلثث
ّ
أن تنتظر.
لك���ن توظيف هذه الظاه���رة كان أبلغ ،في
مصير فارس نفس���ه ،وه���و املصير الذي تعبر به
الرواية عن وجهة نظرها في تيار احلماسة الذي
كان يس���ود الش���باب في ذلك الوقت ،والذي
جع���ل األصدق���اء الثالث���ة يقس���مون ،خ�ل�ال
رحلته���م إل���ى مص���ر ،وقب���ل أن يفترق���وا ،بأن
يعودوا إل���ى وطنهم ،بعد أن يت���ز ّودوا بالعلم،
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حتى يساهموا في نهضته.
إن النظ���ر إل���ى الرواي���ة كمجموعة أحداث
تروي وقائع تاريخية ،يفقدها كثيراً من قيمتها،
فالرواية لم تكتف برصد تلك األحداث فقط،
وإمن���ا تابعت التط���ور امل���ادي للمدينة ،فبدأت
س���لبي منها ،مثل املآس���ي التي أصابتها
مبا هو
ّ
بعد احلرب األهلي���ة والتهجير ،واجلفاف الذي
تع ّرض���ت له س���نوات عجاف���ا ،واجل���راد الذي
أكل األخض���ر والياب���س ،والفيضان���ات الت���ي
جرفت ّ
كل ش���يء ،ثم تط ّرقت إلى ما يش���كل
خط���وات إيجابي���ة في س���بيل التحديث ،مثل
افتت���اح امل���دارس ،واجلامع���ات ،وجل���ب املياه
العذبة من نبع بعي���د إلى بيوت املدينة بالطرق
احلديثة ،وشقّ بعض الطرق حتى تصبح مؤهلة
لس���ير العربات ،كل ذلك في ج��� ّو من التفاؤل
باملستقبل.
ه���ذا التف���اؤل جع���ل البط���ل مطمئن���ا إلى
فظن ـ مثال ـ أن
املستقبل بش���كل
رومانس���يّ ،
ّ
تع ّرض���ه للغرق نوع من البطول���ة ،ما دام يدافع
عن كرامته ،ضدّ التمييز الذي واجهه ،قبل أن
يصل إلى بالد يبحث فيها عن علم يساهم في
رقي بالده ،ويدافع عن ح ّقه في ركوب الدرجة
ّ
األولى ف���ي الباخرة ،ألنه دفع ثم���ن تذكرتها،
ّ
بغ���ض النظ���ر ع���ن لون���ه املختل���ف ع���ن بقية
ركابها الغربيني .وقد أتاح هذا املش���هد مكانا
للحدي���ث عن الع���ذاب الذي كان الس���وريون

يتكبدون���ه ف���ي طريقهم إلى الب�ل�اد اجلديدة،
التي يتصورونها أرض الس���من والعسل ،كما
أنه مهد ملا سيواجهونه عندما يصلون ،وهو ما
واجهه فارس هاشم بالفعل من عذاب ،أوصله
أحب،
إلى الس���جن غير م ّرة ،وإلى حرمانه ممن ّ
ثم دفعه إلى إثبات والئه للبالد
غير م ّرة أيضاّ ،
التي تع ّلم فيها ،بااللتحاق باجليش ،ما س���اهم
جذري في حياته.
بعد ذلك في تغيير
ّ
مادي بتلك
وتعتني الرواية إضافة إلى ما هو ّ
احملطات الفكرية املتنوعة التي س���ادت مجتمعا
كان يصح���و لت��� ّوه م���ن س���بات اس���تم ّر قرونا
عديدة ،وه���ي محطات قد يب���رز منها ما جاء
به الغ���رب من توجه نحو العل���م ،ونحو احلرية
الفكرية ،حتى فيما يتعل���ق باحلركات الدينية
اجلدي���دة ،متمثلة بالبروتس���تانتية التي كانت
بع���ض الفئ���ات تعتبره���ا خروجا عل���ى الدين
القومي ،لكنها ال تتوقف عند هذه احلدود التي
تعتب���ر عام���ة بش���أن التنوير ،وإمن���ا تضيف إلى
ذلك صحوة قومية ـ تأثرا بنهوض القوميات في
الغرب ـ متثلت أساس���ا في العمل على حتديث
اللغ���ة ،الت���ي تعتبر عنصرا أساس���يا في التوجه
القوم���ي ،م���ن أج���ل أن تس���تعيد مكانتها في
املجتمع احلديث ،وهو ما جاء على ألسنة بعض
علماء اللغة (مثل املعلم بطرس البستاني) من
الطب أيضا،
ناحية ،وعلى ألسنة من يدرسون ّ
مم���ن كان���ت الثقافة األدبية تش���كل ج���زءا من
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تأسيس���هم ،وه���و أخيرا ما انته���ى إليه جرجي
الطب ال���ذي فصل من اجلامعة
زي���دان ،طالب ّ
فكري ،فتح ّول إلى
في بيروت ،بسبب موقف
ّ
الدراس���ة ف���ي القاهرة ،ليصبح واح���داً من أهم
األسماء في حياتها الثقافية.
إن امل���ادة التاريخية والواقعي���ة التي قام بناء
الرواية عليها أق���رب إلى اجلفاف ،ففيها وجود
غربي ،وفيها
عثماني مهترئ وق���اس ،وتدخل ّ
طب وتش���ريح وس���رقة جث���ث ،وفيها
دراس���ة ّ
جفاف وج���راد ،وأم���راض ال تعالج بس���هولة،
وفيه���ا هج���رة وم���وتّ ،
كل ذلك إل���ى جانب
طموحات هي أق���رب إلى األحالم الفردية التي
ت���كاد تكون منقطعة ع���ن الواقع ،لكن القدرة
على السرد ،التي توفرت للكاتب ،استطاعت
أن تقدّ م ذلك كله في انس���ياب س���لس ،يكاد
يك���ون همس���ا مقنعاً ،هو أهم م���ا يجعل هذه
الرواية ممتعة عند القراءة.

مع ذلك ،فإن نهايتها تكاد تكون س���خرية
صريح���ة م���ن ذلك احلل���م الرومانس���ي القدمي،
يدين م���ا انته���ى إليه ف���ي الواق���ع املعاصر :إن
الشاب الذي س���اهم في سرقة اجلثث من أجل
العل���م ،ه���و ذات���ه الذي ب���ادر إل���ى الهجرة من
أج���ل مزيد م���ن العلم ،بعد أن تعه���د بالعودة
خلدم���ة بالده ،وهو ذاته الذي حقق جناحا باهرا
في املهجر ،بإرادته الصلبة ،ونال ش���هرة عاملية
في مهنته ،وهو ذات���ه الذي اختار أن يعود إلى
وطنه ،ليس���تق ّر ويخدم ،وأع���دّ لذلك جيدا،
بالزواج وش���راء البيت ،وبإع�ل�ام صديقه الذي
أقس���م معه ،لكن ّ
كل ذلك انتهى نهاية عبثية
صارخ���ة ،عندما م���ات فجأة ،ف���ي الطريق إلى
حتقيق وعده ،وعندما لم يس���تطع أي من نسله
أن يحق���ق ذل���ك احلل���م ،حتى ف���ي وطن دون
طوائ���ف ،ما يحفز حفيده ج���وان على الهجرة
النهائي���ة ،ألنه ال يطيق مثل ه���ذا الوطن الذي
ال يتغير.
وليد أبو بكر

